Jegyzőkönyv

Készült:Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2.-án 18
óra kezdettel megtartott rendkívüli üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Ligetfalva, Petőfi u. 1.)
Jelen vannak: Perge Jánosné polgármester
Szabó László alpolgármester
Galambos László képviselő
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez

Perge Jánosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján – jegyzőkönyv
1. sz. melléklete- megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal határozatképes.
Javaslatot tett a napirendre, a Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag
jóváhagyta.
Napirend:
1./ Önkormányzati Hivatal felújításának megvalósítása- kivitelező kijelölése
Előterjesztő: Perge Jánosné polgármester
Napirend tárgyalása:
1./ Önkormányzati Hivatal felújításának megvalósítása- kivitelező kijelölése
Előterjesztő: Perge Jánosné polgármester

Perge Jánosné polgármester : Ligetfalva község Önkormányzata a költségvetésben
elfogadottak alapján- előzetesen a képviselőkkel egyeztetve- 3 környékbeli kivitelezőt
Salamon László egyéni vállalkozót, Laczi Endre egyéni vállalkozót és Zline Design Kft-t
kereste meg ajánlattételre a hivatal épület tetőjavítási munkáinak elvégzésére. Ismerteti az
ajánlatokat. Salamon László bruttó 1861333 Ft, Laczi Endre bruttó 2346427 Ft, a Zline
Design Kft bruttó 2520035 FT kivitelezési ajánlatot tett.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a csatolt írásbeli előterjesztés alapján Salamon Lászlóval
kösse meg a kivitelezői szerződést oly módon, hogy a felújításhoz szükséges anyagokat
közvetlenül az Önkormányzat vásárolja meg, a szerződés kizárólag a munkavégzésre
vonatkozik. Valamennyi vállalkozó azonnal el tudta volna kezdeni a munkát, egyeztetés
alapján javasolja, hogy április 10-i kezdéssel, május 15-i befejezéssel kössék meg a
szerződést.
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 3 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
8/2012.(IV.02.) sz. KT határozat
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal épület (8782
Ligetfalva, Petőfi u. 1.) tetőfelújítása mellett döntött. A Képviselő-testület a megvalósítás

érdekében ajánlattételre az alábbi kivitelezőket kereste meg és az alábbi ajánlatokat
kapta:
- Salamon László bruttó 1861333 Ft, melyből munkadíj 775000 Ft
- Laczi Endre bruttó 2346427 Ft, melyből munkadíj 1144270 Ft
- Zline Design Kft bruttó 2520035 FT, melyből munkadíj 1266444 Ft
b.) Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal épület
tetőszerkezet felújítása beruházás kivitelezésével az a.) pontban foglaltak alapján
megbízza Salamon László egyéni vállalkozót (Tilajújhegy, Szabadság u. 4. )bruttó
775000 Ft vállalkozási díj ellenében, amely a munkadíjat tartalmazza. A Képviselőtestület a beruházáshoz szükséges anyagok beszerzését Salamon László árajánlata
alapján közvetlenül vásárolja meg, erre bruttó 1086333 Ft kifizetését engedélyezi. A
Képviselő-testület a felújítás befejezésének időpontját 2012.05.15. határidővel
állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására és az anyagbeszerzésre. A Képviselő-testület a felújításhoz
szükséges önerőt 2012. évi költségvetési előirányzata és a költségvetési tartalék
terhére biztosította.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat
hajtsa végre.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Perge Jánosné polgármester
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18 óra
20 perckor berekesztette.
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